Vacature Vrijwilliger Leszondag
Coördinator Goudse Weekendschool:
Linde Kuipers

Tijdsinvestering: 5 uur per zondag
(u kunt zelf uw beschikbaarheid aangeven)

Waar: Goudse Weekendschool
Burgemeester Martenssingel 15
(nabij centrum Gouda)
Wie?

Wanneer: op zondagen van 10.00 uur - 15.00 uur
m.u.v. de schoolvakanties

Vrijwilligers:
De Goudse Weekendschool zoekt toegewijde mannen en vrouwen die zo nu en dan willen helpen bij
een lesdag op de Goudse Weekendschool om leerlingen en leerkracht te ondersteunen. Houdt u van
contact met leerlingen en draagt u graag uw steentje bij aan hun ontwikkeling? Meldt u dan aan!
U hoeft geen vakdeskundige of docent te zijn. U kunt zelf bepalen hoeveel en op welke zondagen u tijd
heeft. Ook kunt u ervoor kiezen bij lesblokken rondom een bepaald thema mee te werken.
Vrijwilligers die regelmatig komen helpen, vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te
vragen.
Leerlingen:
Nieuwsgierige en gemotiveerde leerlingen van 10 en 11 jaar die in groep 7 of 8 van het basisonderwijs
zitten. Zij volgen door de week les op verschillende scholen in Gouda op uiteenlopende niveaus.
Waarom? (aanleiding)
Er zijn kinderen in Gouda die door de situatie waarin ze opgroeien minder kansen hebben zich te
ontplooien. Het gaat om kinderen die weinig aansluiting hebben bij een groot deel van de samenleving
en inspirerende rolmodellen missen. De thuissituatie wordt vaak getypeerd door bijvoorbeeld
laagopgeleide ouders, ouders zonder werk, ziekte in het gezin, eenouder gezin, groot gezin ed.
Kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar zijn vaak erg nieuwsgierig en leergierig. Doordat deze kinderen
deelnemen aan de lessen van de Goudse Weekendschool krijgen ze ideeën over hun eigen toekomst en
hun talenten en leren ze wie ze zijn. Onze lessen, gastdocenten en vrijwilligers inspireren en motiveren
de kinderen om zich te ontwikkelen en met enthousiasme naar school te gaan.
Hoe? (organisatie)
Op de Goudse Weekendschool volgen leerlingen vrijwillig boeiende lesdagen op 24-28 zondagen per
jaar van 11.00 uur tot 14.30 uur.
We nodigen gastdocenten uit die iets vertellen over hun beroep of passie en gaan met ze naar
instellingen en bedrijven om de horizon van de leerlingen te verbreden. Zo krijgen ze les van een
elektromonteur, dierenarts, architect, brandweerman en rechter. Dan weer spelen ze een rechtszaak na
in de rechtbank, volgen ze workshops in het ziekenhuis en nemen ze een kijkje achter de schermen
van een restaurant, Avifauna, bouwplaats of het politiebureau.
z.o.z.

Op de Goudse Weekendschool leren de leerlingen tevens met elkaar samen te werken, discussiëren
presenteren, etc. Dit om hun zelfvertrouwen te vergroten en ze zelfredzaam te maken. Elk lesblok
wordt afgesloten met een presentatieles voor ouders en andere belangstellenden.
In grote lijnen ziet een lesdag er als volgt uit:
10.00 uur Aankomst leerkrachten en assistenten
10.15 uur Aankomst vrijwilligers en gastdocenten
10.30 uur Kort afstemmingsoverleg
10.45 uur Deur open voor de leerlingen
11.00 uur Start lesdag, opening door de leerkracht
11.15 uur Start theorie gedeelte, over het algemeen is dit een gastles van een gastdocent
Dit kan op school zijn of op locatie
12.00 uur Gezamenlijke lunch (zelf brood meenemen);
12.15 uur Buiten spelen
12.45 uur Start praktijk gedeelte, de leerlingen gaan zelf aan de slag
14.15 uur Evaluatie met de leerlingen
14.30 uur Leerlingen naar huis, korte nabespreking leerkracht, gastdocenten en vrijwilligers
Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat ze:
- deelnemen aan het afstemmingsoverleg en de korte nabespreking
- de leerlingen ontvangen, een praatje maken, helpen orde bewaren
- als de leerkracht en/of gastdocent aan het woord is, stimuleren dat de leerlingen stil zijn en
aandachtig zijn, met name door zelf het goede voorbeeld te geven
- tijdens het buiten spelen een gesprekje voeren en eventueel meespelen met de leerlingen (denk aan
draaien met touwtje springen, etc.) en helpen de veiligheid en orde te bewaren
- tijdens het praktijkgedeelte zelfstandig een groepje begeleiden bij hun activiteit, dit kan een excursie
zijn, een doe-opdracht, een samenwerkingssopdracht, onderzoek doen, sport en spel, noem maar op
Wij bieden:
- 3-4 enthousiaste groepen leerlingen van verschillende basisscholen in Gouda
- de kans om op bijzondere plekken te komen en mensen te spreken die u in het dagelijks leven niet
tegen zou komen
- een kleine organisatie die open staat voor uw ideeën
- inzet wanneer het u uitkomt
- een dynamisch team van vrijwilligers en leerkrachten
De coördinator maakt het lesplan. De donderdag of vrijdag voor de lesdag krijgt u dit gemaild. Hierin
vindt u wat we op de lesdag precies gaan doen en wat er van u verwacht wordt.
Wat? (doel)
Door het volgen van de lessen…
- ontdekken de leerlingen de wereld en wordt het perspectief van de leerlingen verbreed
- krijgen leerlingen meer zicht op hun eigen talenten
- neemt het zelfvertrouwen van leerlingen toe, en
- vergroten ze hun binding met de (Goudse) samenleving
Hierdoor vinden de kinderen makkelijker hun plek in de samenleving…GOUD voor hun toekomst!
Meldt u vandaag nog om vrijblijvend één zondag mee te helpen!
Meer informatie over de vacature of aanmelden:
Linde Kuipers, coördinator
06 188 366 37
kuipers@goudseweekendschool.nl

Algemene informatie:
www.goudseweekendschool.nl
U vindt ons ook op Facebook en Twitter
(@GoudseWkndschl)

